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:للمربي

معنناقشأنالمهممن،2021/آذار/23بتاريخستجرىوالتي،24الـللكنيستاالنتخاباتقـُـبـَـيـْـلَ 

:حزبتيارالخالمختلفةاالعتباراتالطالبيناقشالفعالية،هذهفي.الواعياالختيارموضوعالطالب

التيقالطرالمواضيع،هذهمنواتجاههموقفهأولوياته،سلمرأسفيالحزبيضعهاالتيالمواضيع

القادةفيتتوفرأنالمطلوبوالمزاياالصفاتالطالبيناقشكذلك.وغيرهانفسهالحزبفيهايدير

.كنيستأعضاءمناصبيـَـشــْـغــَـلـونسوفالذينالجمهورمـنـتـخـَـبـيوفي

:األهداف

.التصويتعلىالناخبينتحفزالتياالعتباراتمختلفالطالبيفحصأن1.

.الصلةاتذاالعتباراتُمْجَملفهمعلىالمؤسَّس،الواعياالختيارأهميةلىإالطالبيتعرفأن2.

 شرح ومعلومات للمربي6-2في الشرائح.

 الفعالية، وهي مالئمة للمشاركة في الشاشة مع الطالب12-7في الشرائح.



:افـتـتـاحـيـة فـي كـامـل الـهـيـئـة-ىـة األولـلـرحـمـال

لة الواردة مشاهدة الفيلم القصير أو أجزاء منه وإجراء نـقـاش باالستعانة باألسئ
.في الشريحة السابعة

:شـخـصـي-ـثـانـيـةالةـلـرحـمـال

.(Online) اتصالإجابة عن االستمارات بواسطة أداة 

:مـجـمـوعـات فـي الـغـرف-ـثـالـثـةالةـلـرحـمـال

ار يتوزع الصف إلى ست مجموعات، ثـالث منها تـنـاقـش اعتبارات اختي) 
(.حزب، والثالث األخرى تـنـاقـش اعتبارات اختيار عضو كنيست 

.نقاش جماعي حول نتائج االستمارات واختيار أهم االعتبارات

:كـامـل الـهـيـئـة-ـرابـعـةة الـلـرحـمـال

عرض عمل المجموعات ونـقـاش صـَـفـِّـيّ 

:ـلـتـوسـعل

.(عشرةالرابعةالشريحة)

يةالفعالسير 



تكنولوجيةأداة

(ةالثامنالشريحة)الفعاليةمنالثانيةالمرحلةفي

ـصالاتاسـتـمـارةعـنبـاإلجـابـةُمـطـالــَـبـونالـطـالب

(Online).

في(Polling)البولينغإمكانيةاستعمالباإلمكان

استمارةبتحضيرمسبقاالقيام،(Zoom)الزوم

Google)فـورمغـوغـل form)أداةأيةاستخدامأو

.أخرى(Online)اتـصاليةتصويت

.دسةوالساالخامسةالشريحتينفيموجودةاالستمارات

فـورمغـوغـلإنـشـاءحـسـنـاتمن*

(Google form)علىنحصلأننا

ــ ِـنـنـايـُـَمـكمالألجوبة،بياني  عرض

لـلـنـقـاشكقاعدةاستخدامهمن

.(عشرةالثانيةالشريحة)المشترك



لهتيصوالجدير بالتنوع الحزب ما مدى أهمية االعتبارات المأخوذة بالحسبان عند اختيار : االستمارة األولى

ال عالقة له بالموضوعغير مهممهممهم جدااالعتبار

.واقعية جديدةرسائل وذجديد حزب 

.حزب يدعمه أصدقائي

.حزب يمثل القيم التي أومن بها

.وروناالكحزب يركـ ِـز على إصالح األضرار التي تسبب بها وباء 

.حزب لديه التزام بمكافحة العنف في المجتمع العربي

.حزب لديه التزام بالحفاظ على جودة البيئة

.حزب لديه التزام بالتربية، بالرفاه وبالصحة

.ي في الدولةاالقتصادحزب لديه التزام بتحسين الوضع 

.حزب يسعى إلى تطوير القرى والمدن العربية في إسرائيل

.ويلةذوي خبرة سياسية طحزب يضم في األساس مرشحين قدامى

.حزب يضم في األساس مرشحين شباب جدد

.والرجاللنساءاتمثيل توازن من ناحية حزب فيه 

.حزب فيه تمثيل عادل لألقليات

.حزب لديه احتمال قوي الجتياز نسبة الحسم

.حزب لديه احتمال قوي لتشكيل حكومة

.يهتم بالقضايا التي تتعلق بالدينحزب 

.اعتبار آخر

.اعتبار آخر

.نوصي بتشجيع الطالب على إضافة اعتبارات أخرى ومناقشتها في كامل الهيئة



لهتيصوالجدير بالتكنيستالعضو ما مدى أهمية االعتبارات المأخوذة بالحسبان عند اختيار : الثانيةاالستمارة 

ال عالقة له بالموضوعغير مهممهممهم جدااالعتبار

.شخص مشهور ومعروف

.شخص لديه القدرة على التعبير واإلقناع

.من بهاويم أبقناديشخص ي

.نيةديشخص لديه خلفية 

.منصف ومستقيمشخص 

.يتحدث بأدب ولباقةطيفشخص ل

.شخص له خبرة في النشاط العام

.شخص صاحب إنجازات رائعة في مجال عمله

.شخص لديه القدرة على تمثيلنا باحترام في العالم

.شخص مظهره الخارجي مثير لإلعجاب

.شخص يتكلم لغات أجنبية

.اعتبار آخر

.اعتبار آخر

.نوصي بتشجيع الطالب على إضافة اعتبارات أخرى ومناقشتها في كامل الهيئة



افـتـتـاحـيـة: الـمـرحـلـة األولـى

The Choiceشاهدوا الفيلم القصير

الفيلمبطلأمامكانتالتياالختياراتِصفوا.

هاباآلخرينشاركواحياتكم؟فيمشابهةأخرىتخبطاتأوالتخبطاتهذهلديكمكانتهل.

حياته؟علىالفيلم،بطليتخذهاالتيالقرارات،تؤثركيف

حياتكمعلىكبيرتأثيرلهاكاناختيارحاالتعلىأمثلةأعطوا.

القرارات؟هذهاتخاذعندعليكميؤثرالذيما

https://youtu.be/_HEnohs6yYw


اةالحيفياالختيارلحظاتفياالعتباراتتظهريوم،كلفي

تجريفسوقريبا.والمدنيةاالجتماعيةالحياةفيوكذلكالشخصية،

نمواطكليختارالتيالتصويتبطاقة.24الـللكنيستاالنتخابات

.ديهلواألفضلياتالقيممنظومةتعكسالصندوقفييضعهاأن

طنينالموادوافعنتفحصسوفالفعالية،منالتاليةالمراحلفي

الحزبهذااختيارهمعندالمختلفةواعتباراتهمقائدأوحزبالختيار

.القائدذلكأو



شـخـصـي: الـثـانـيـةالـمـرحـلـة 

:االستمارتينفيالواردةاألسئلةعنأجيبوا

االعتباراتأهميةمدىما:األولىاالستمارة

الحزبنوعاختيارعندبالحسبانالمأخوذة

.لهتيصوبالتالجدير

االعتباراتأهميةمدىما:الثانيةاالستمارة

تكنيسالعضواختيارعندبالحسبانالمأخوذة

.لهتيصوبالتالجدير



:لـلـنـقـاشأسـئـلـة

ضاءأعغالبيةباهتمامحظيتالتيالثالثةاالعتباراتهيما

غيرها؟دونبالذاتاالعتباراتهذهلماذابرأيكمالمجموعة؟

عـلــِّـلـواأحد؟يخترهالماعتباراتهناكهل.

بسبعـلــِّـلـوا؟أضفتمالتياألخرىاالعتباراتهيما

.إياهاإضافتكم

مـجـمـوعـات: الـثـالـثـةالـمـرحـلـة 

(له تيصوبالتجدير ب احزاألمن نوع أي ) 

.يعرض كل طالب على زمالئه في المجموعة االعتبارات التي اختارها



:لـلـنـقـاشأسـئـلـة

ضاءأعغالبيةباهتمامحظيتالتيالثالثةاالعتباراتهيما

غيرها؟دونبالذاتاالعتباراتهذهلماذابرأيكمالمجموعة؟

عـلــِّـلـواأحد؟يخترهالماعتباراتهناكهل.

بسبعـلــِّـلـواأضفتم؟التياألخرىاالعتباراتهيما

.إياهاإضافتكم

مـجـمـوعـات: الـمـرحـلـة الـثـالـثـة

(له تيصوبالتجدير كنيستالاءعضأمن نوع أي ) 

.يعرض كل طالب على زمالئه في المجموعة االعتبارات التي اختارها



كـامـل الـهـيـئـة: الـرابـعـةالـمـرحـلـة 

:الـهـيـئـةكـامـلفيالـتـلـخـيـصـي  لـلـنـقـاشأسـئـلـة

لماذا؟االستمارتين؟منواحدةكلفياختيارهاتمالتيالرئيسيةاالعتباراتهيما1.

نيست؟كعضومنصببشغلالجديرالشخصصورةتتجلىكيفطــُـرحـت،التياالعتباراتعلىبناء  2.

تختاروه؟بأنالجديرالحزبصورةتتجلىكيفطــُـرحـت،التياالعتباراتعلىبناء  3.

اتفاق؟إلىتوصلتمكيفالخالف؟هذاجوهرماالنظر؟وجهاتفيشديدخالفحولهاكاناعتباراتأية4.

؟لماذاللمساومة؟القابلةغيرأوحولهاللتفاوضمجالالالتيالمركزيةاالعتباراتهيما5.

المجموعة؟داخلطــُـرحـتأخرىاعتباراتأية6.

؟لماذا؟األيديولوجياأم(الحزبيةأوالشخصية)الذاتيةاإلدارة-أهمأيهما7.

ت؟بالتصويقيامهقــُـبـَـيـْـلَ المتنوعةلالعتباراتواعياالمواطنيكونأنالمهممنلماذابرأيكم،8.

لهاروراتالسيهذهفياختيار  -اعتباراتأية:(الطالبلمجالس:مثال)أخرىتصويتسيروراتفيفكروا9.

.عـلــِّـلـواللكنيست؟باالنتخاباتكذلكعالقة



:تـلـخـيـص

تدفعالتيالمختلفةاالعتباراتبتفحصقمنا،الفعاليةهذهفي

تالكنيسانتخاباتفيللتصويتقدومهمعندالمواطنين

لــَـعـْـنـا فهمعلىالمؤسَّسالواعياالختيارأهميةعلىواطــَـّ

.اعتباراتُمْجَمل



حـيـن وهميين، فهذا يساعد على إنعاش االنتقال بين ف1. .قرات الحصةفي مجرى الحصة، باإلمكان دمج أفالم فكاهية قصيرة لـمـرشـَـّ

:حصص أخرى في موقع إدارة المجتمع والشبابجريات مُ 2.

رابـط تـشـعـيـبـي  -החובה לממש את הזכות להצביע-2021فعالية قــُـبـَـيـْـَل انتخابات آذار -واجب ممارسة الحق في التصويت.

رابـط تـشـعـيـبـي  -רוצים לדעת יותר-2021فعالية قــُـبـَـيـْـَل انتخابات آذار -نـريـد أن نـزداد ِعـلــْـمـًـا.

:بزيارة موقع الـمـقـر  لـلـتـربـيـة الـمـدنـيـة والـحـيـاة الـمـشـتـركـة بفتح الـرابـط الـتـشـعـيـبـي  ننصحكم 3.

.تـشـعـيـبـي  رابـط-الـمـشـتـركـةوالـحـيـاةالـمـدنـيـةلـلـتـربـيـةالـمـقـر  

نا بالعربية، وفيها مجرى حصة كنيست إسرائيل تشرف: وفيه، تحت عنوان فوق االبتدائي، تجدون عريضتين محوسبتين، األولى بعنوان

ِت يؤثر، وفيها فعاليتان حول المو: شرح عن تاريخ الكنيست وعن عمل أعضائها، والثانية بعنوان .ضوعمجرى حصة من يصو 

.رابـط تـشـعـيـبـي  -مجرى حصة كنيست إسرائيل تشرفنا بالعربية

ِت يؤثر .رابـط تـشـعـيـبـي  -مجرى حصة من يصو 

ِت4. .رابـط تـشـعـيـبـي  -تـغـذيـة مـرتـدة قـصـيـرة-ِلـَمـن نـُـصـَـو 

عـلـلـت :وسـُـّ

https://meyda.education.gov.il/files/noar/votedutey_arab.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/voteknow_arab.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/civicedu/programs-and-activities/Pages/KnessetElections2021.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Mate/KnessetElections2021/KnessetElections2021HighSchool2AR.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Mate/KnessetElections2021/KnessetElections2021HighSchool4AR.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQHKi1B6MnTFy4t_HOBogwREgIob8dI2OXpSsRjm20vSzbQ/viewform?usp=sf_link

